
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

I. Patronat, Organizator, Partner:
Prezydent  Miasta  Jeleniej  Góry,  Szkoła  Narciarska  „SunSki”,  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1
w Jeleniej Górze

II. Termin i miejsce
Zawody  w przypadku dobrych warunków śniegowych odbędą się  w Czarnowie 7 marca.2019 r.  na stoku
Góry Jaworowa – Superstacja Czarnów-Ski.

Uwaga!!! 
W przypadku niedostatecznych warunków śniegowych termin zawodów może ulec zmianie.

III.  Uczestnictwo
W zawodach narciarstwa alpejskiego i snowboardu prawo startu posiadają  wyłącznie reprezentacje szkolne
zgłoszone przez Dyrekcje Szkół złożone maksymalnie z 3 dziewcząt i 3 chłopców.  Dopuszczalny jest start
tylko reprezentacji dziewcząt lub tylko chłopców. Obowiązują roczniki: 1999 i młodsi

Regulamin zawodów w osobnym załączniku.
Do punktacji szkoły liczy się suma czasów  dwóch najlepszych zawodników drużyny.

Wszystkich  zawodników  obowiązuje  start  w  kaskach.  Zawodnicy  nieposiadający  kasków  nie  będą
dopuszczeni do zawodów

IV. Przewidywany program zawodów

8,30 wyjazd ekip, które korzystają z transportu, z ul. Kochanowskiego 18 w Jeleniej Górze, autokar nie
będzie czekał na spóźnionych;

9,30 rozgrzewka zawodników
9,30 odprawa techniczna opiekunów  szkół – w wyznaczonym miejscu na dole stoku
10,00 start do pierwszego przejazdu
11,15 start drugiego przejazdu
13,30 uroczystość zakończenia zawodów
14,00 wyjazd autokarów 
ok. 14,45 przewidywany powrót do Jeleniej Góry
Uwaga!!  program  minutowy  może się  zmienić  ze  względu na  np.  utrudnione  warunki  dojazdu czy  inne
zdarzenia.

V. Sprawy organizacyjne
1. Organizator pokrywa koszty zawodów i transportu, natomiast koszty korzystania z wyciągu pokrywają

zainteresowane szkoły.
2. Zakupu skipassów dokonują opiekunowie w kasie  przy wyciągach. Cena skipassu - biletu czasowego 4

godzinnego wynosi  45 zł. Faktury za zakup skipassów opiekunowie mogą otrzymać w kasie. Potrzebne
jest  przedstawienie  danych  do faktury  (na kartce  papieru)  przy zakupie  skipassów.  Faktury  będą do
odbioru po ich zwrocie.

3. Organizatorzy  zapewniają  numery  startowe  dla  zawodników  (koszulki).  Przy  odbiorze  numerów
opiekunowie wpłacają kaucję w wysokości 100 zł/komplet, która zwracana będzie po oddaniu numerów.

4. Zgłoszenia szkoły dokonują do 5.03.2019 r. drogą mailową na adres   www@sunski.pl   , lub faksem na nr:  
75 76 77 600 wew. 118. Prosimy o wpisanie zawodników w kolejności od najlepiej jeżdżących.

5. Rozgrzewka zawodników wyłącznie na wyznaczonej części stoku. Możliwe zapoznanie się z trasą przed
rozpoczęciem  zawodów  wyłącznie  w grupie  szkolnej  z  opiekunem,  jadąc ześlizgiem  bocznym  obok
trasy. Zawodnicy łamiący ten przepis zostaną zdyskwalifikowani i nie będą mieli prawa uczestnictwa w
zawodach

mailto:www@sunski.pl


6. Losowanie numerów startowych odbywać się będzie w dzień poprzedzający zawody wg zasady: szkoła,
która wylosuje numer 1 otrzyma następujące numery: 1, ilość szkół  + 1, ilość szkół x 2 + 1. Szkoły niejadące
autobusem otrzymają numery startowe po przyjeździe do Czarnowa na odprawie technicznej

7. Drugi przejazd, wyłącznie dla zawodników, którzy ukończą 1 przejazd, odbywać się będzie wg kolejności
numerów startowych z pierwszego przejazu. Wyniki pierwszego przejazdu zostaną wywieszone ok. 15
minut po zakończeniu przejazdu przez ostatniego zawodnika pierwszego przejazdu.
Zawodnicy,  którzy  spóźnią  się  na  start  w  pierwszym  i  drugim  przejeździe  pojadą  po  ostatnim  wg
numerów zawodniku.

8. W sprawach spornych obowiązuje Regulamin PZN, a głos ostateczny ma Sędzia Główny zawodów pani
Justyna Rosik.

9. Nagrody:  dyplomy  dla  szkół  uczestniczących  w  zawodach,  puchary  i  medale  dla  trzech  pierwszych
reprezentacji, dyplomy i medale dla najlepszych 3 pierwszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej

10. Informacje o zawodach i wyniki na stronie www.sunski.pl 

                                                       

Prezes Szkoły Narciarskiej „SunSki”

             Justyna Rosik

                   Adam 

http://www.sunski.pl/


ZGŁOSZENIE NA  ZAWODY  
Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

o Puchar Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry
SUPERSTACJA CZARNÓW-SKI 7/03/2019

Szkoła ………………………………………………………………………………………………

Adres mailowy …………………………………….., telefon …………………………………………

zgłasza  udział  w  zawodach  sportowych:  Mistrzostwach  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w
Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry.

Kategoria narciarstwo alpejskie:

dziewczęta chłopcy
1. ………………………………………… 1. ………………………………………..
2. ………………………………………… 2. ………………………………………..
3.  ………………………………………… 3. ………………………………………..

Kategoria snowboard:

dziewczęta chłopcy
1. ………………………………………… 1. ………………………………………..
2. ………………………………………… 2. ………………………………………..
3.  ………………………………………… 3. ………………………………………..

Zamawiamy następującą ilość miejsc w autokarze:

…………………………… …………………………….      ………………………..
Ilość dziewcząt ilość chłopców ilość opiekunów

       Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Wysłać w nieprzekraczalnym terminie 5.03.2019 do godz. 15.00 na adres: www@sunski.pl               
lub faksem na nr: 75 76 77 600 wew. 118

PO TYM TERMINIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!!!!




